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يخاطب اهللا أهل اإلميان ببيان حكم احلدود وخاصة القصاص يف القتلى، وأعاد اهللا نداءه 
.ألهل اإلميان مع تقدمه قريباً وذلك ألمهية مضمون اخلطاب  

اهللا عليه وسلم يف أوائل ما نزل يف املدينة، وهذه اآلية مدنية نزلت على رسول اهللا صلى 
ويف هذا دليل على عظم مشروعية احلكم حبدود اهللا وأنه أول املبادرات اليت ينبغي أن يبادر 
ا احلاكم لنظام دولته وحكمه، ألنه توىل أمر العامة ونظامها وال يسعه إال أن حيكم حبكم 

.اهللا الذي ارتضاه يف األرض  
اتق (: ضبط حياة الفرد وحياة اجلماعة على أي حال كما يف احلديثوالشريعة جاءت ب
فالتقوى يف كل موضع، وحياة اإلنسان يف نفسه تجعل خاصة له غالباً  )اهللا حيثما كنت

}وال جتسسوا{: هو رقيب عليها غالباً، ولذا منع اهللا من التجسس عليه قال تعاىل  
عند الناس، فوكل اإلنسان إىل نفسه  ألن بعض ما يفعله يف خاصة نفسه غري ما يفعله

رقيباً، ولو نسب إليه فعل حمرم يف خاصة نفسه بال جماهرة وكان يستتر به ال جيوز 
التجسس عليه ليتحقق من ثبوت احملرم، فاهللا جعله رقيباً على نفسه، وقد جاء يف الصحيح 

ن يطلع عليه اإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أ(: من حديث النواس بن مسعان مرفوعاً
، ألن رقابة اإلنسان على نفسه أعظم أثراً من جعل غريه رقيباً عليه ألنه خيلو بنفسه )الناس
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أكثر من خمالطة للناس غالباً، فجاءت النصوص وافرة يف تعظيم ذنوب اخللوات وتعظيم 
التقوى وخشية اهللا يف القلب حىت يتوازن حفظ النفس يف السر والعلن، ألن اإلنسان يف 

صته يضعف وازع الطبع عنده ألن احلياء من الناس يزول بزواله عنهم، وإذا اتسعت خا
دائرة عمل الفرد اتسعت دائرة ضبط الشريعة له واملراقبة واحلساب عليه، ويبدأ بفعله الذي 

يفعله بنفسه ويراه الناس عليه فهو الفاعل والناس يرون وهذا نوع مشاركة وتأثري على 
نكار لألفراد مبراتبه وضوابطه املعروفة، وإذا كان األمر مرتبطاً بأكثر الرائي، فجاء باب اإل

من واحد عمالً كأفعال البيع واإلجارة والنكاح يزداد الضبط حبسب احلال، حىت يكون 
  .أمر األمة أكثر اتساعاً كما يف احلدود والعقوبات والسياسة واحلكم

ها يف عدم استقرار، ومل يكن لدى النيب وقد كان النزول يف املدينة ألن حال املسلمني قبل
صلى اهللا عليه وسلم نظام عام ودولة لعدم وجود أسباا ألنه حمارب مل يقر له قرار وال 

  .يتبعه كبري أحد فكيف يقيم نظاماً ومل تكن له منظومة وبلد
مث إن تعدي املُشرد الطريد على أخيه الذي معه نادر أو معدوم، ألن مههم عدوانٌ أكرب 

هو عداوة الكافرين، فيضعف النظر إىل الدنيا يف مثل هذه املواضع، ويزهد يف الدنيا ويقل و
.التنافس عليها أو يعدم، فلن يعتد بعضهم على بعض غالباً  

وملا كانت احلدود إمنا تقام على حمرمات ترتكب وآثام تقترف ناسب تأخري فرض احلدود 
وأنه ال جيوز الوقوع فيها، فال تناسب العقوبة على  حىت يقر الناس بتلك احملرمات واآلثام

بلد ال يعلم جبرم فعله، ومل يسبق فعله علم، كشرب اخلمر والزنا والقذف وحنوها، فناسب 
دعوة الناس إىل اإلقرار ا قبل إنزال احلد على املتجاوز هلا وعقوبته على جرمه، وبيئة 

رائع السابقة، فجاءت الشريعة بالتدرج العرب قبل اإلسالم بيئة طمست فيها معامل الش
  .بالبيان أوالً حىت يستقر يف النفوس مث بالعقوبة

وملا استقرت الشريعة وأحكم اهللا تنزيله وأكمل الدين لألمة وجب على األمة العمل بكتابه 
كله ما أمكن، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا مل يقم احلد ألنه مل يؤمر به، ولو أُمر به 

قامه، وال يسعه إال ذلك، ولكن اهللا حكيم يف تشريعه لطيف بعباده حيث أجل إنزال أل
احلدود وتدرج سبحانه يف ذلك، ولو كان املسلمون يف حال كحال النيب يف مكة يف بيئة 
يكون فيها مغترباً يف دينه وال يوافقه على عقيدته كبري أحد، فليدعوا الناس إىل اإلقرار 
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إقامة احلد على صاحب اجلرم، ألن العقوبة على ذنب ال يعلم كونه ذنباً باحلق قبل األمر ب
  .تنفري من التصديق به

واحلاكم الذي يستويل على بلد غري مسلم أو اندثرت معامل اإلسالم فيه ينبغي أن يعلِّمهم 
أمور الدين تدرجاً كما تدرج يف تعليمها النيب صلى اهللا عليه وسلم للمشركني، وأن ال 

م اإلسالم مجلة أصوالً وفروعاً حىت ال ينفروا منه، ألن احلاكم خليفة اهللا يف األرض يعلمه
  .كما واه النفس بعجلة أو اون ويتوىل تطبيق دينه كما يريده اهللا ال
 

 ومجاعة املسلمني غالباً على حالني :
 

 احلالة األوىل: حالة انتظام الدولة وثبات األمر واستقرار النظام:
ففي هذه احلالة ال جيوز حلاكم أن حيكم بغري ما أنزل اهللا إذا كان من يتوىل عليهم أهل  

.إسالم، وإذا كان من يتوىل عليهم غري املسلمني فعلى ما تقدم بيانه من التدرج  
وعلى احملكومني أن ال يتحاكموا إال إىل دين اهللا وشرعه، ومن فضل التحاكم إىل األنظمة 

يعة وأن الشريعة ال تصلح لإلنصاف أو ال تناسب عصره وال إقامة الوضعية على الشر
العدل يف بلده  فهذا كفر ال خيتلف فيه أحد.  

 
 احلالة الثانية: حالة حرب وعدم استقرار:

وذلك أن ال يكون للمسلمني جممع يؤويهم وينضبط فيه نظامهم، ويثبت هلم فيه قرار، 
وعدم إقامته فلهم ذلك تركاً لعني النازلة ال فهذه احلال إن قامت مصلحة يف ترك احلد 

إسقاطاً للحكم بالكلية، أو تشريعاً لنظام بديل حيل حمل حكم اهللا وحدوده، ألن حكم اهللا 
ثابت يف القرآن والسنة وثبوته قطعي واستحالل ترك العمل به مطلقاً كفر ال خيتلف 

دود اهللا عالمة على أن الشريعة العلماء يف ذلك، وتقنني عقوبة بديلة ولو حلد واحد من ح
.ما تركت إال رغبة عنها  

 
.وكلما استقر أمر دولة االسالم ومت نظامها شدد يف العمل حبكم اإلسالم ونظامه   
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وإذا كان للمسلمني دولة مستقرة وبعض املسلمني يف دار احلرب جلهاد وحنوه وأصاب 
 واحد منهم يف دار احلرب حداً فال خيلو احلد من أحد نوعني:

 
أن يكون احلد حقاً لعبد كمن سرق ماله أو قتل رجلٌ مسلماً متعمداً أو قطع يده  :األول

فيجب إقامته إن مل يعفو صاحب احلق وإن كانوا يف حرب كما فعل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم فقد أخذ القصاص وهو غازٍ يف سريه إىل الطائف سنة مثان من اهلجرة، قال ابن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خنلة اليمانية مث على قرن مث على سلك : إسحاق
.املليح مث على حبرة الرغاء من لية فابتىن ا مسجداً فصلى فيه  

أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حني نزهلا بدم : فحدثين عمرو بن شعيب: وقال ابن إسحاق
.رجالً من هذيل فقتله به وهو أول دم أقيد به يف اإلسالم رجل من بين ليث قتل  

.وأخرجه الطربي من هذا الطريق، وهو معضل   
قَالَ حدثَنِي عبد اللّه بن يزِيد ، عن سعيد بنِ عمرٍو ، : وأخرجه الواقدي يف مغازيه قال

.فذكره.. قَالَ حدثَنِي من رأَى   
على القاتل الفرار واللحاق  وألمري اجليش أن يسعى يف طلب العفو عن القاتل إذا خشي

بأهل احلرب، وال جيوز له إسقاطه إن أبوا إال القود، ألن يف هذا إقرار للظلم وجلب للفتنة 
.بني الناس ودفع للمظلوم أن ينتصر لنفسه، فتكون فتنة عامة بدالً من فتنة خاصة  

  
اخلمر والزنا  يف احلدود اليت ال حق ألحد فيها وهي من حق اهللا تعاىل كحد شرب :الثاين

وحنوها، فهذه حبسب احلال اليت تترتب على فاعلها ويغلب على ظن أمري اجليش وأهل 
احلل والعقد من أهل مشورته حدوثه منه، فإن كان يخشى منه الفرار من املسلمني 

واللحاق بأهل احلرب أو رجوعه عن القتال، ورجوعه يؤثر على عزمية الناس وقوم، 
احلد عليه، وإرجاء ذلك إىل عودم إن أمكنهم ذلك قبل أن تصلح فاألوىل عدم إقامة 

حاله، ألن تأخري احلد ملصلحة اإلسالم أوىل من تأخري احلد على احلامل واملرضع كما ثبت 
  .ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
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جحة وذلك ألن الترك ال يعد تعطيالً للحكم الثابت وإمنا هو ترك يف نازلة معينة ملصلحة را
تلحق حبال النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل هجرته فاهللا أخر احلدود على أمته ملصلحة احلال 
مث أنزهلا وأثبتها وليس ألحد أن يرفع احلكم العام حبال، فيكون تأخري احلكم النازل على 

معين إىل حال القدوم إىل بلد املسلمني يف حال عدم صالح املقترف للحد أصلح وأنسب، 
صل إمنا هو تأجيل ال إسقاط وإلغاء، ولو تأخرت إقامة احلد زمناً طويالً وبقي الناس وما ح

يف احلرب وصلح الذي أصاب حداً فال يناسب إقامة حد اخلمر عليه بعد سنني صلح فيها 
واستقام أمره ورمبا كان قدوةً للناس وذلك ألن املصلحة من إقامة احلد حتققت مع طول 

ن صلح رغبة وامتد صالحه حىت شهد الناس له بذلك، ال من الزمن، وهذا يف حال م
.صلح خوفاً من احلد فقامت الريبة فيه  

 
 وإقامة احلد يف دار احلرب مما اختلف فيه أهل العلم على قولني:

 
.قال قوم بأن احلدود ال تقام يف دار احلرب :القول األول  

مسعود وهو قول األوزاعي وأيب وقال ذا عمر بن اخلطاب وحذيفة بن اليمان وأبو 
حنيفة وأيب يوسف وأمحد وإسحاق، على خالف عندهم يف إقامته بعد الرجوع إىل بلد 

.اإلسالم  
ال حد وال قصاص يف دار احلرب وال إذا رجع إال إذا غزا من له والية : "وقال أبو حنيفة

ت يده،خبالف أمري اإلقامة بنفسه كاخلليفة وأمري املصر يقيم احلد على مرتكبيه ألنه حت
العسكر والسرية ألنه مل تفوض إليهما اإلقامة، وال تقام احلدود بعد الرجوع إىل بالد 
اإلسالم؛ ألنه عندما ارتكب احلد يف دار احلرب مل يكن لإلمام عليه قدرة، فلم تنعقد 

".موجبة، فال ينقلب موجبة بعد اخلروج من دار احلرب  
دود هو أمري املصر، وليس للمسلمني أن ينيبوا أحداً وأصحاب الرأي يرون أن من يقيم احل

.منهم وهو يف سفر أو حرب فيقيم احلد على من أصاب احلد منهم  
.وظاهر مذهب احلنالبة وقول إسحاق أن احلدود ال تقام يف احلرب لكن تقام عند الرجوع  
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ويستدل على عدم إقامة احلد يف دار احلرب مبا رواه عبدالرزاق وعنه ابن املنذر يف األوسط 
من حديث ابن عيينة وأخرجه سعيد وابن أيب شيبة عن عيسى بن يونس كالمها عن 

 أَصاب أَمري الْجيشِ، وهو الْوليد بن عقْبةَ شرابا: "قَالَاألعمش عن النخعي عن علقمة 
انمنِ الْيفَةَ بذَيحو ،ودعسنِ مأَوِ اب ،ارِيصالْأَن ودعسأَبِي مل اسفَقَالَ الن ،ركفَس : هلَيا عيمأَق

هم علَينا لَا نفْعلُ، نحن بِإِزاِء الْعدو، ونكْره أَنْ يعلَموا بِذَلك، فَتكُونَ جرأَةٌ من: الْحد، فَقَالَا
" .وضعف بِنا  

.وهو صحيح اإلسناد عن علقمة  
: واحتج أيضاً مبا رواه أبو يوسف وعنه الشافعي وعنه البيهقي يف سننه قال أبو يوسف

ال تقام احلدود يف دار : حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال 
.احلرب خمافة أن يلحق أهلها بالعدو  

.يسمع من زيد بن ثابت، قاله الشافعي، وشيخ أيب يوسف ال يعرف ومكحول مل  
وروى سعيد بن منصور عن األحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
عنه كتب إىل الناس أن ال جيلدن أمري جيش وال سرية وال رجالً من املسلمني حداً، وهو 

.طان فيلحق بالكفارغاز حىت يقطع الدرب قافال لئال تلحقه محية الشي  
.واألحوص ضعيف احلفظ  

ولكن قد تابعه ثور، كما رواه أبو يوسف عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمري أن عمر 
أن ال تقيموا حداً على أحد من املسلمني : كتب إىل عمري بن سعد األنصاري وإىل عماله 

.يف أرض احلرب حىت خيرجوا إىل أرض املصاحلة  
  مصنفه  عن ابن املبارك عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حكيم بن ورواه ابن أيب شيبة يف

.عمري به بنحوه   
ورواه البخاري يف التاريخ واحلسن بن موسى األشيب يف جزءه من طريق حسان بن زاهر 

ال تقطع اليد يف الغزو وال عام : أن حصني بن حدير أخربه أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول
.سنة  

  .الةوحسان وحصني فيهما جه
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ورواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخربين بعض أهل العلم أن عمر بن اخلطاب كتب 
.فذكره مبعىن اللفظ األول  

.وهي طرق يؤكد بعضها بعضاً يف ثبوت ذلك عن عمر  
.وروي عن عمر بن اخلطاب خالفه ويأيت بيان اجلمع بينهما بإذن اهللا لو صح اخلالف  

ن عياش وابن أيب شيبة عن ابن املبارك كالمها عن وروى سعيد بن منصور عن إمساعيل ب
أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن محيد بن رومان أن أبا الدرداء ى أن يقام على أحد 

.حد يف أرض العدو  
 واللفظ البن أيب شيبة

وروي عن علي بن أيب طالب عند عبدالرزاق من حديث احلسن عنه، ويف إسناده جهالة 
.من علي واحلسن مل يسمع  

واستدل حبديث بسر بن أيب أرطاة أنه أتى بسارق وقد سرق خبتية، فقال مسعت رسول اهللا 
.ال تقطع األيديي يف السفر: صلى اهللا عليه وسلم يقول   

وهذا احلديث منكر، وتفرد به الشاميون وال يعرف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري 
.هذا الوجه  

يروى بإسناد شامي عن بسر، وكان أهل املدينة ينكرون أن يكون هذا إمنا : (قال البيهقي
).بسر مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم  

بسر بن أيب أرطاة أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم صغريا ومل يسمع منه : قال الواقديو
.شيئاً  

.وقال بعدم مساعه أمحد وابن معني وغريمها  
.بسر بن أيب أرطاة رجل سوء: ظ، قال ابن معنيوبسر تكلم فيه غري واحد من احلفا  

.وذلك ملا قد انتشر من سوء فعله يف قتال أهل احلرة: قال أمحد  
والقول بأن احلدود ال تقام يف دار احلرب هو األرجح واألقرب ملقاصد التشريع 

، وليس املراد منه إسقاط احلد وال تبديله وإمنا واألشهر يف املنقول عن الصدر األول
أخريه إال إن طال األمد وصلحت حال من أصاب حداً واشتهر صالحه فال حرج من ت

  .درء احلد عنه
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قالوا بوجوب إقامة احلدود يف كل حال، وهو قول مالك والشافعي والليث  :القول الثاين
.وأيب ثور   

فإن حلق باملشركني من أقيم عليه احلد، فهو أشقى له، ومن ترك احلد خوف : قال الشافعي
يلحق احملدود ببالد املشركني، تركه يف سواحل املسلمني ومساحلهم اليت تتصل ببالد  أن

.احلرب  
ما رأيت أحداً وال مسعت أنه يرد حداً أت يقيمه يف أرض العدو : وقَال الليث بن سعد

.قدمياً وال حديثاً إذا وجب على صاحبه  
دود فيهم إذا خلي بينهم وبني جيعلون عليهم رجالً منهم يقيم احل: وقال أيضاً يف األسارى

.ذلك  
ويف نفي الليث نظر، وقد علم صحته عن حذيفة وأيب مسعود، وروي عن عمر من طرق 

.متعددة يشد بعضها بعضاً  
وما رواه أبو داود يف املراسيل عن مكحول عن عبادة بن الصامت أن نيب اهللا صلى اهللا 

على القريب والبعيد وال تبالوا يف اهللا أقيموا حدود اهللا يف السفر واحلضر : عليه وسلم قال
.لومة الئم  

.فمكحول مل يسمع من عبادة  
ورو البيهقي يف سننه وابن عساكر يف تاريخ دمشق من حديث  سلمة بن الفضل 

األنصاري حدثين حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن 
 عن أبيه وعن حيىي بن عروة بن الزبري عن أبيه عن أيب ربيعة عن عبد اهللا بن عروة بن الزبري

أيب عبيدة بن اجلراح أنه كتب إىل عمر يف إقامة احلد على عبد بن األزور وضرار بن 
اخلطاب وأيب جندل وكانوا قد شربوا وكان ذلك حبضرة العدو فسأله عبد بن األزور أن 

  .يؤخر ذلك حىت يرجع الكتاب ولعل اهللا أن يكرمهم بالشهادة
.فقتل عبد بن األزور حني التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب فلما رجع حدمها  

وسلمة بن الفضل األبرش األنصاري، أبوعبداهللا األزرق الرازي، قاضي الري متكلم فيه 
عنده : تكلم فيه أهل بلده نقله أبو زرعة وضعفه ابن راهوية والنسائي، وقال البخاري

  .مناكري وفيه نظر
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  .ما خرجنا من الري حىت رمينا حبديث سلمة: ملديينقال علي بن ا
.حمله الصدق يف حديثه انكار يكتب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حامت  

عنده غرائب وإفرادات، ومل أجد يف حديثه حديثاً قد جاوز احلد يف : وقال ابن عدي
.اإلنكار، وأحاديثه متقاربة حمتملة  

.غري قوي: قال البيهقي  
.يوثقونه فقد وثقه حيىي بن معني وابن سعدوبعض العلماء   

وحديثه عن ابن إسحاق أمثل حديثه، فهو من أهل السري واملغازي وراوية لسري ابن 
ليس من لدن بغداد إىل أن تبلغ خراسان : مسعت جريراً يقول: إسحاق، قال ابن معني

.أثبت يف ابن إسحاق من سلمة بن الفضل  
: شيخ، وقال النسائي: ضعفه ابن املديين وقال أبو حامتوعبدالرمحن بن احلارث متكلم فيه 

.ليس بالقوي   
.وقال أمحد متروك كما نقله أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتابه التحقيق  

.وقوى حديثه ووثقه بعضهم كابن سعد وابن حبان، وصحح له الترمذي وابن خزمية شيئاً  
.ة فذكر معناهوأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخربت أن أبا عبيد  

.وهو مرسل   
وهذا اخلرب لو صح، ففي كتابة أيب عبيدة بن اجلراح لعمر دليل على أن تأجيل احلدود يف 
الغزو حمل اجتهاد، وأبو عبيدة فقيه ال يستشري يف القطعي من الدين، وفتوى عمر له باحلد 

له على شربه لتلك احلال اليت ظهر معها التشديد على الشارب ألن أبا جندل أظهر استدال
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا : (بقوله تعاىل

وهذه شبهة لو سرت يف الناس وترك أبو جندل ألجلها ) وآمنوا وعملوا الصاحلات
إن الذي زين أليب جندل : الستحل الناس اخلمر وهذه فتنة، ولذا كتب عمر أليب عبيدة

  .اخلصومة فاحددهماخلطيئة زين له 
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  .يف اللغةأي فرض وألزم، والكتب هو اجلمع  }كتب عليكم{: وقول اهللا تعاىل
والقصاص هو عقوبة اجلاين مبثل ما جىن، والقصاص من قص أي اتبع واملراد تتبع أثر 

.الشيء ومطابقة الالحق للسابق، أي العقوبة مبثل العقوبة السابقة  
فارتدا {: وقال }وقالت ألخته قصيه{: قال تعاىلاتبعته قصصاً : وقصصت أثره وقصصته

  .}على آثارمها قصصاً
واجلروح {وح، وذلك لقوله يف سورة املائدة والقصاص يكون يف النفس ويف اجلر

.}قصاص  
 ويف اآلية دليل على مساواة املؤمنني بالدماء الوضيع والرفيع والذكر واألنثى، وال خالف

.عند العلماء أن القصاص يتساوى بني الذكر واألنثى والعبد والعبد  
واختلفوا يف القصاص بني احلر والعبد، فذهب مجهور إىل أن احلر ال يقتل بالعبد قال به 

.مالك والشافعي وأمحد وإسحاق  
وهو قول أيب بكر وعمر، فقد روى البيهقي وغريه من حديث عمرو بن شعيب عن أبينه 

  .أبا بكر وعمر كانا ال يقتالن احلر بقتل العبدعن جده أن 
.وقال به أكثر فقهاء احلجاز كعطاء وعمرو بن دينار وعكرمة والزهري  

 وهو قول احلسن
.وقيده الشافعي مبشيئة احلر أن يقتص منه  

وعلل غري واحد ممن قال بعدم التكافؤ يف الدماء بأن احلر كامل األمر يف أحكام اإلسالم 
.يف أحكام اإلسالموالعبد ناقص   

ال يقاد مملوك من مالكه ، وال ولد (: وروي يف الباب حديث ابن عباس عن عمر مرفوعاً
).من والده  
.وال يصح   

وذهب أهل الكوفة كأيب حنيفة وأصحابه إىل تساوي القصاص بني احلر والعبد وقال به 
.الثوري وابن أيب ليلى والنخعي   

روه عبدالرزاق من حديث سهيل بن أيب صاحل عن وصح القول به عن سعيد بن املسيب، 
  .يقتل به لو كانوا مئة لقتلتهم به: ابن املسيب قال
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من قتل عبده قتلناه ومن جدعه : (وفيه حديث احلسن عن مسرة بن جندب مرفوعاً
).جدعناه  

رواه أمحد وأبو داود وغريمها وال يصح فقد أنكر شعبة وابن معني وغريمها مساع احلسن 
.مسرة، واحلسن البصري راوي احلديث عن مسرة قال خبالفهمن   

.وال يصح يف الباب شيء يف السنة وإمنا هو قول السلف من الصحابة والتابعني  
.وروي عن علي قوالن يف الباب وال تصح  

واألصح القول األول، ألنه قول أيب بكر وعمر، وال ينبغي أن جيتمعا على قول ويكون 
، وال جيتمعان إال على أثر وسنة، وألجل هذا مال أئمة األثر إىل الصواب يف قول غريمها

  .قوهلما مالك والشافعي وأمحد
  

التخفيف بالدية، ومل تكن الدية حكماً  }ذلك ختفيف من ربكم ورمحة{: وقول اهللا تعاىل
لدى بين إسرائيل، وإمنا القصاص يف العمد، ولكن اهللا خفف على هذه األمة جبواز عفو 

دم وقبول الدية أو العفو عنها أيضاً، وهذا من متام رمحة اهللا بأمة حممد وختفيفه أولياء ال
  .عليها

روى ابن أيب حامت سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمرٍو يعنِي ابن دينارٍ، عن مجاهد، عنِ ابنِ 
تكُن فيهِم الديةُ، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ  كَانَ في بنِي إِسرائيلَ الْقصاص، ولَم:"عباسٍ، قَالَ

ةاُألم هذهلَى{: لي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بكُت{.  
وروى ابن أيب حامت يف تفسريه من حديث معاوِيةُ بن صالحٍ، عن علي بنِ أَبِي طَلْحةَ، عنِ 

وذَلك أَنهم كَانوا ال يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَة   }واُألنثَى بِاُألنثَى{:  في قَوله"ابنِ عباسٍ،
أَةرأَةَ بِالْمرالْملِ وجلَ بِالرجلُونَ الرقْتوا يكَان نلَكالَىوعت لَ اللَّهزفْسِ { :، فَأَنبِالن فْسالن

لَ اَألحرار في الْقصاصِ سواًء فيما بينهم في الْعمد سواًء رِجالُهم ، فَجع }والْعين بِالْعينِ
ونِساؤهم، في النفْسِ وما دون النفْسِ، وجعلَ الْعبِيد مستوِين فيما بينهم في الْعمد، وفي 

".هم ونِساَءهمالنفْسِ وفيما دون النفْسِ رِجالَ  
  والعفو قبول الدية، ومن عفي عنه فليؤدي الدية باملعروف شكراً لفضل أهل الفضل،
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فَمن عفي لَه { :قَولُه"روى ابن أيب حامت عن عمرو بن دينارٍ، عن مجاهد، عنِ ابنِ عباسٍ،
، وروِي عن جابِرِ بنِ زيد، وأَبِي "فَالْعفْو في أَنْ يقْبلَ الديةَ في الْعمد  }من أَخيه شيٌء

كذَل وحنِ، نسالْحلٍ، وقَاتمرٍ، ويبنِ جب يدعسوعطاء، و داهجمو ،ةيالالْع.  
دبع نع ،داهجم نارٍ، عيننِ درِو بمع نرٍو وعمنِ عب اللَّه: }انسبِإِح هاٌء إِلَيأَدقَالَ ،}و :

ةيي الدف كذَل.  
والعدوان بعد الدية من أولياء املقتول ظلم وعدوان جديد، فالدية جتب ما قبلها، وتنزع 
أصل احلق كله، فال جيوز ملن قبل الدية أن تأخذه احلمية فيعتدي فذلك متوعد بالعذاب 

.هو املوجع املؤملاألليم، و  
والقصاص حياة للبشر أي حافظ وضابط ألمن أنفسهم، فإذا اقتص من أحد اعترب غريه 

وخاف وحييت نفوس بالنفس املقادة بالقصاص، وال يدرك أبعاد هذه احلكم إال صاحب 
عقل ولب، وأما من نظر إىل احلكم بالنظر إال حالة فرد أو أفراد ظلم يف حكمه لعدم 

 .ه وعقلهانتفاعه بلب
  
 

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه


